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VEEVOLG OP DE 

MALEISCHE SPREEKWOORDEN 

BENEVENS EENIQE 

MALEISCHE R11DSELS EN KINDERSPELEN 

VERZAMELD DOOR 

H. C. KLINKERT. 

Het gunstig onthaal, mijiie eerste verzameling van Maleische 

spreekwoorden te beurt gevallen, deed mij beslniten eene tweede 

daaraan toe te voegen. Hoewel deze niet zoo groot is, geloofik 
toch, dat ze niet minder welkom zal zijn. 

Daar in de eerste verzameling wel een paar nommers zijn 

ingeslopen, die beter waren achterwege gelaten of eenigzins ver 

anderd of beter verklaard teruggegeven, zoo ben ik bij deze 

tweede bijdrage met een weinig meer voorzigtigheid te werk gegaan. 
Als slechts geringe bijdragen, die tot het bekend worden van 

het geheel het hunne moeten doen, meen ik dat ze op eene ver 

schoonende beoordeeling mogen aanspraak maken en een afkenrend 

oordeel nit de hoogte van lieden, die tot de nadere kennis van 

het zuivere Maleisch nog geene enkele bijdrage hebben geleverd, 

geenszins verdienen. 

Zeer heeft het mij verwonderd, dat op mijne uitnoodiging aan 

de andere beoefenaren van het Maleisch, om ook de door hen 

gevonden spreekwoorden mede te deelen, niets is gevolgd dan 

een paar door den heer van der Tuuk. 

De hier geleverde spreekwoorden zijn gedeeltelijk nit de hand 

schriften bijeengebragt, gedeeltelijk mij door de Maleijers mede 

gedeeld. 
Daar deze bijdrage, naar mijn oordeel, te klein en te weinig 

beteekenend zou* zijn geweest als ik mij alleen tot de spreek 
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woorden had bepaald, zoo besloot ik er mijue, op Riouw ge 

maakte, verzameling van Maleische raadsels aau toe te voegen, 
niet twijfelende of ook daarmede zal men met genoegen kennis 

maken. Ten slotte geef ik nog eenige Maleische kinderspelen en 

liedjes op den koop toe, niet alleen om ook op deze uitingvan 
het volkskarakter de aandacht te vestigen, maar tevens om de 

onjnistheid aan te toonen der bewering dat de Maleische jengd 

geen spelen heeft. 't Zou dan ook een bijzonder slag van kinderen 

moeten zijn als ze niet even goed speelden als die in Enropa. 
Met grooter vermaak lieb ik meermalen naar het lief en vreed 
zaam spelen der Javaausche kinderen gezien dan ooit een kinder 

spel in Nederland mij kon verschaffen. Ja, zeer opmerkelijk zelfs 
is het, dat de kinderen in Indie even goed hnn vasten tol-, 
knikker-, vliegertijd enz. hebben als die bij ons en zonder af 

spraak of voorafgaande bepaling die tij den instinctmatig zeer juist 
weten waar te nemen. 

Daar inijne omstandigheden en werkzaamheden op Riouw van 
eenen geheel anderen aard waren dan op Java, heb ik de Maleische 

jeugd niet zoo bepaald in mijne nabijheid en onder mijn toezigt 
gehad. Ik heb daarom het hier geleverde uit den mond mijner 
beide schrijvers moeten opteekenen. Ook Hadji Ibrahim , Datoek 

orang kaja moeda van Penjengat, de assistent van den heer von 
de Wall, is zoo vriendelijk geweest daartoe mede wat bij te 

dragen. 
De raadsels zijn mij grootendeels door de Maleische vrouwen 

medegedeeld. Een paar slechts heb ik in een handschrift gevonden. 
Te beweren dat aan al hetgene, wat ik van tijd tot tijd over 

het Maleisch mededeel, geene gebreken kleven, zou ik mij zelf 
als eene dwaasheid toerekenen. Wat .ik geef wil ik slechts als 

pas gegraven erts beschouwd hebben, terwijl ik het aan anderen 
overlaat die nader te zuiveren en te verwerken. 

Als zoodanig neme men dan ook dit weder gunstig aan. 

Amsterdam, 29 Jan. 1869. 
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TRANSSCRTPTIE EN VERTALING. 

Maleische spreekwoorden. 

184* Adapon andjing itoe djikalau dipoekoel sa'kalipon, 

bVroelang-oelang djoega ija kapada ttimpat jang banjak toelang 
itoe. Al wordt een hond ook geslagen, toch komt hij telkens 

ter plaatse, waar veel beenen zijn. Vader Cats zou zeggeii: 
Om der wille van het smeer, likt de kat de kandeleer. 

185. Andjing ditepoek kapala me'ndje'ngkit eikoer. De hond, 
als hij op den kop geklopt wordt, steekt de staart in de hoogte. 

Wordt gezegd van iemand die hoogmoedig wordt, door dat men 

hem prijst, 
186. Anak koeda boeloe kasap. Jonge paarden, ruwe haren. 

Wordt gezegd van kooplieden, die zonder kapitaal en op goed 
geluk beginnen te handelen in allerlei zaken, (Mijn schrijver). 

187. Onta menjerahkan din. De kameel geeft zich zelven 

over; wordt gezegd van iemand die, door den nood gedrongen, 
vanzelf terugkeert. 

188. Orang menangkabau darat; is eene figuurlijke uitdrukking 
voor een gierig of vasthoudend mensch. (Dezelfde}> 

189. Adapon pipit itoe sama pipit djoega, dan jang ting 
gang itoe sama enggang djoega. De musch bij de musschen en 

de rhinocerosvogel bij de rhinocerosvogels; d. i. soort bij soort; 

bij elkander doen, wat bij elkander behoort. (Hang Toewah). 
190. Adakah doeri dipirtadjam. Wordt ook een doom ge 

scherpt? De beteekenis is gelijk aan die van n?. 77. Zie aid. 
191. Oentoeng saboet timboel; oentoeng batoe fenggelam. 

't Lot van de kokosnotenschil is te drijven, het lot van den 
steen om te zinken. Wordt gebruikt in de beteekenis van Ik 
zal het er op wagen, er moge van komen wat wil. 
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192. Oepama orang tjampak boenga dibalas tjampak ia/iL 

Gelijk ieinand die met bloemen werpt doch met drek weeroin 

gesmeten wordt; d. i. ondank voor bewezen weldaden ontvangen. 
193. Oepama andjing makan moentahnja. pelijk een hond, 

die zijn uitbraaksel opeet. Wordt gezegd van een gierigaard, 
die zelfs datgene, wat hij eenmaal heeft gegeven, terug krijgt. 

194. Apabila patak toemboeh nijoer, toemboeh nijoer djoega 
akan gantinja; apabila patah toemboeh pinang Hoe, toemboeh 

pinang .djoega akan gantinja. Zie van der Tuuk , Mai. leesb. 

7e st. pag. 91. 

195. Oepama sitjaboel htindak menjapei boelan. Gelijk de 

ingebeelde gek, die naar de maan grijpt. Zie v. d. T. Mai. 

leesb. 7e st. de inleiding p. XLIV, waar voor 5 verkeerd 3 

staat. 

196. Oepama bilah atau lidif jang Ursilat kapada dinding, 

dapat djoega di-ambil akan tjoengkil gigi atau tjoengkil (elinga. 

Gelijk een spaander of spijltje, dat in den (bamboezen) wand 

steekt, nog genomen kan worden voor een tanden- of oorpeu 

tertje; d. i. hoe gering iets ook is, het kan altijd zijn nut 

hebben. 

197. Oepama kasih akan boenga sa'tjeper terboewang boenga 
tsdkakL Uit zucht naar een schotel vol bloemen, wordt de 

enkele bloem weggeworpen. Zie v. d. T. Mai. leesb. 7e st. de 

inleiding p. XLIV. 

138. A dap on hilam mata itoe dimanakan bolih bertjerei 

dengan poetihnja. Hoe kan het zwart des oogs scheiden van 

het wit? v. d. T. d?. pag. 98. 

199. Oepama orang memeliharakan dirinja dalam sarang 
lebah. Gelijk iemand zich beschermt in een bijennest. Wordt 

gezegd van iemand, die zich in netelige omstandigheden of 

onder gevaarlijke personen bevindt en zich voor onheil niet 

vrijwaren kan. Zie ook v. d. T. t. a. p. 
200. Oepama kid jang dirantei dengan rantei emas; djikalau 

ija Upas, lari djoea ija kahoelan makan roempoet. Gelijk een 

reebokje, dat met een gouden ketting geketend is, komt het 

los dan loopt het toch naar het bosch en eet gras; d. i. niemand 

kan zijn natuur verloochenen of: Al draagt een aap een gouden 

ring, Hij is en blijft een leehjk ding. v. d. T. t. a. p. 
201. Oepama kastoeri, karhia baoenja, maka hilang hjawanja. 

Gelijk het mubkusdier, om zijn geur moet het zijne ziel ver 

liezen. V. d. T. t. a. p. 
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202. Bocnganja disoenliugkan, paugkulitja di berukkeu. De 

bloem wordt in het liaar gestoken, de plant (eig. datgeue, waar 

van zij afkomstig is) wordt bedreten; d. i. weldaden mot ondauk 

vergelden. (Mijn schr.) 
203. Boewah membatjang boeroek koelltnja. De paarden 

mangga heeft eene schil, die er uiet fraai uitzict. Wordt gezegd 
van een huis, dat er van buiten bouwvallig uitziet, doch met 

goederen gevuld is; of van een leelijk menseh, die een goed 
hart heeft, (dezelfde). 

Aant. membatjang 
= liembatjang; al de soot-ten daarvan zijn 

te vinden in het Tijdschr. voor T. L. en Volkenk. dl. II, pag. 

296, 1054, 
204. Tepoek da da, tanja sal Ira. De borst slaan, het ligchaam 

vragen; d. i. bij zelf beschuldiging of zelf kastijding eene goede 
dosis medelijden met zichzelven hebben, of bij het wagen van 

geld behoorlijk berekenen wat de bears lijden kan. (Dezelfde) 
205. Tidak ierbawa sekam. Niet in staat zijn kaf weg te 

dragen. Wordt gezegd van iemand, die er dorn en onnoozel 

uitziet, maar vol slechte streken is. (Dezelfde). 
206. Tembok kering. Drooge muur. Wrordt gezegd van een 

inhalig mensch. (Dezelfde). 
207. Tempat nasi goelei. De plaats van rijst en kerne. 

Figuuiiijke uitdrukking voor de plaats, waar men zijn onderhoud 

vindt. (Hik. Serangga Bajoe.) 
208. Tepoengnja pon ija m,aoe, koewihnja pon ija maoe. 

En het meel, en de koek wil hij hebben; d. i. hij haalt er van, 
wat er van te halen is. (Singapoera). 

209. Toeroetkan rasa, binasa; toeroetkan hati, mali. Door 
naar het gevoel te luisteren wordt men ongelukkig, door naar 

het hart te luisteren komt men om. 

210. Tel an baloe. Steenen slikken; d. i. zure broodjes eten. 

211. Takoet akan oelar, terkedjoet akan bingkaroeng. Vreezen 
voor slangen, schrikken van een vliegende hagedis. (Zie v. d. 
T. t. a. 

p.) 
212. Djikalau patah toemboeh nijoer iioe diganti Mngan 

toemhoeh pinang. (Mai. leesb. 3 st. pag. 68 vergel. no. 194) 
213. Djika karbau, dipegang orang talinja, dj'tka manoesia, 

dlpegang moelcetnja. Een buflel pakt men bij zijn touw, een 

mensch bij zijn mond; d. i. uit zijne woorden kan men iemand 
oordeelen. 

214. Djikalau kasih akan padl% boewanglaA akan roempoet. 
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Zoo ge de rijst liefliebt, werp dan het gras weg; d. i. oflcr 

het onnutte aan het nnttige op. 

215. Djoewal soetera, belt mastoeli. Zijde verkoopen, grof 
doek inkoopen; ook wel: djoewal soetera, beli kajin karoeng. 

Zijde verkoopen, zakkengoed inkoopen; d. i. iets van geene 
waarde terugkrijgen voor iets, dat veel waarde heeft. 

216. Djlka karena saboewah doesoen, maka binasa nageri, 
liaroes doesoen iloe diboewangkan. Als door een dorp het land 

ten onder gaat, dan moet dat dorp verdaan worden. (v. d. T. 

217. Tjoebit paha kiri, paha kanan sakit. Wordt de linker 

dij geknepen dan voelt de regter dij pijn; d. i. als men een van 

twee eehtgenooten, vriendeu of broeders beleedigt, dan trekt de 

ander zich dat aan. 

218. Tjioem tapak tangan berbaoekah tidak. Men heeft de 

palm van de hand geknst (eig. geroken), riekt ze of niet ? d. i. 

gij, die mijn goed gestolen liebt, zou dat niet weten; doch 

verbloemd voorgesteld. 
219. Boesak bawang ditimpa djambak. De uijen bederven 

als het loof er op neerslaat. Wordt gezegd van een verdienstelijk 
man, die in de magt van het gemeene volk valt. (Komt voor 

in de panton's en ook in Hik Hang Toewah.) 
220. Rendah goenoeng, tinggi harap. De bergen zijn laag 

bij de hoogte der hoop. 
221. Sambil menjelam, sambil minoem ajar. Terwijl men 

duikt water drinken. (Zie v. d. T. t. a. pi.) 
222. Saperti polong kena semboer. Gelijk een spook-, dat 

door eene bespuiting getroflen wordt; d. i. ginds en her loopen, 
dit en dat doen, omdat men moet, er toe genoodzaakt is. 

Aanm. semboer is ook een bijgeloovige bespuiting met uijen 

sap om eene soort van spoken, polong, te verdrijven. Met de 

beteekenis van dit sprw. komt geheel overeen die van 

223. Saperti pikat kahila7igan mata als een paardevlieg, die 

hare oogen verloren heeft. 

224. Sahingga daoen kajoe jang kerir/g dilioep olih angin 

dilhigah padang. Zoo lang er een droog boomblad door den 

wind over de vlakte gedreven wordt. Zie Meursinge Mai. leesb. 

3e st. pag. 19. Dit komt mij voor geen spreekwoord te zijn. 
225. Saperti parang mata doewa. Gelijk een houwer, die 

aan beide zijden scherp is. Dit wordt gezegd van een dubbel 

tongig mensch, die met den eenen sus en met den anderen zoo 

spreekt. 
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226. Soedah geharoe, (jendana poela. \ Is reeds aloe-liout, 

nil nog sandelhout, d. i. iets reeds weten en or toch nog itaar 

vragen; naar den bekendeu weg vragen. 
227. Saperti karbau tjocljoek hidoeng. Gclijk een buliel met 

een doorboorden neus; d. i. men kan hem bij den neus leiden, 

waarheen men wil. 

228. Saperti sakelat moeka doewa. Als laken, dat er aan 

den eenen kant anders uitziet dan aan den anderen. De betee 

kenis is dezelfde als die van n0. 225. 

229. Saperti orang jang soedah berak ditengah djalan. Als 

iemand, die midden op straat zijn gevoeg gedaan heeft. Dit 

wordt gezegd van iemand, wiens kwaad uitgekomen is, doch die 

te beschaamd is om het te bekeunen. 

230. Sakit pandau tidak tahoekan doeri. Pijn van den 

pandau-boom hebben en van zijne doornen niets afweteu. Wordt 

meestal gezegd van gelieven, die zelf niet weten hoe hun hart 

is gewond geworden. 
231. Soedah tidak tersoedoe olih angsa, beharoe diberikan 

kapada itik. Als het door de ganzen niet meer opgelepperd kan 

worden, dan wordt het eerst aan de eenden gegeveu; d. i. als 

de rijken iets niet meer kuuneu gebruiken, dan geven ze het 

pas aan de armen. 

232. Sadoewit dibelah toedjoeL Eene duit in zevenen ge 

kloofd; fig. uitdr. voor: tot de laatste penning toe. 

233. Saperti tjetjak rnakan ha far. Als een hagedis die een 

uiltje opeet. Wordt gezegd van een schrokkig, gnlzig of heb 

zuchtig mensch. De huishagedis toch slikt zulk een uiltje geheel 

in, met vleugels en pooten, zoodat het haar soms in de keel 

blijft steken. 
234. Saperti tjatjing kena ajar panas. Als een worm die 

door heet water geraakt is; d. i. iemand, die door een onheil 

is getrofi'en, zich draait en keert en ineenkrimpt van ontsteltenis. 

235. Satali tiga oewang. Een kwartje drie dubbeltjes; d' i. 

't Is zoo lang als breed, of 't is beiden geheel hetzelfde. Zie 

ook no. 189 en 265. 

Aanm. De gulden wordt te Batavia en elders gerekend op 
vier tali of twaalf oewang of 120 duiteu, dus elke tali op drie 

oewang of 30 duiten. Op Riouw echter rekent men de gulden 
op 15 oewang of 150 duiten. Dit sprkw. wordt evenwel ook 

daar gebruikt. 
236. Saperti ajar dalam terenang. Als water in een aarden 
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vat; d. i. zoo stil lioudt men zieh, hoewel men vioegei eeu 

hoog woord had. 

237. Soedah da pat gad ing beloewah, tjiudei tiada bergoena 

lagi. Als men het ivoor met bovennatuurlijk vennogen gevonden 
heeft, dan heeft de /jmdeishng geen nut (d. i. liaar gift heeft 

geen kracht) meer. Wordt gezegd van iemand, die op zulk een lioog 
of onafhankelijk staudpuut staat, dat zijne vijauden hein niet 

meer kunnen schaden. 

238. Soemboel dapai toetoepnja. Het mandje krijgt zijn 
deksel. l)it wordt gezegd van lieden, b. v. gelieven, die vol 

maakt bij elkander passen. 
239. Sabagei boenga, sedap dipakei, lajoe diboewang. Gelijk 

eene bloem, aangeuaam zijude wordt zij gebruikt, verdord wordt 
ze weggeworpen. Wordt gezegd van lieden, die in huune jeugd 

gevieid, in hunnen ouderdom verlaten worden. 

240. Soenggoeh berdjauggoet tiada berdjoebah. Hij heeft wel 
een baard, maar geen tabbaard aan; d. i. hij neemt wel dan 

schijn aan van eerwaardig te zijn, maar is het daarom toch 

nog niet. 

241. Sdperti andjing mereboelkan toelang. Gelijk honden 

vechten om een been. Wordt b. v. gezegd van lieden, die eene 

erfenis deelen en om hun deel met elkander twisten. 

242. Sdperli emas jang soedah tersepoeh. Als goud, dat 

gekleurd is. Wordt gezegd van den hoogsten graad van schoonheid. 

243. Sa'ptirti boewah padi, malcin berisi, makin roendoek; 

sa'perli boewah padi jang hem pa, makin lama, makin linggi. 

Gelijk de rijstaren, hoe voller hoe meer nedergebogen; gelijk 
de ledige rijst-aren, hoe langer hoe hooger. (Zie v. d. T. t. a. p.) 

244. Poekoel anak, sindir minantoe. De dochter slaan, op 
den schoonzoon bedoelen, d. i. iemand bestraflen of iets zeggen, 
doch daarmede niet hem, maar een ander bedoelen. 

245. Panton helang dengan kajam, lambat laoen disambar 

djoega. Al zingt de kiekendief ook minneliedjes met de kip, 
ten laatste wordt deze toch door hem gegrepen. Wij zouden zeggen : 

De vogelaar, op vangen uit, Den vogel lokt met zoet gefluit. 
246. Parang gaboes men'djadi sd perti parang be si. De houwer 

van planten-mergpit wordt een houwer van ijzer; d. i. een zwakke 

krijgt kracht, een magtelooze wordt sterk. 

Aajim. gaboes is het mergpit uit zekeren boom, zooals bij ons 

het vlierpit. Men gebruikt het in Indie voor pitten in nacht 

lampjes. 
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247. Poctoeslah limha ting gal tali. De alter is losgegaan, 
het touw blijft over; d. i. Men heeft alles verloren. Er rest 

nog wel iets, maar men kan er niet veel mede doen. 

248. Ptingadjar boeroeng. Onderwijzer van vogels Dit wordt 

gezegd van iemand, die lieden onderrigt, welke hem niet kunnen 

begrijpen en die hem dus werktuigeli jk volgen, even als een 

vogel slechts napraat, wat liem voorgezegd wordt, zonder dat 

hij er iets van verstaat. (Zie ook v. d. T. t. a. pi.) 
249. Kalau tiada angin, takan pokok bergojang. Als er geen 

wind is dan bewegen er ook geen boomen; d. i. zonder geld of 

goede woorden doet men niets. 

250. Kapak najik pemidang. De houwer klimt op het bor 

duurraam; d. i. een grofsmid speelt voor horologiemaker, een 

boer voor politicus, een turftrapper voor theologant, enz. 

251. Kalau koetjing pake? tandoek, wolanda masoek islam 

beharoe bolih djadi. Als de katten horens krijgen en de Hollan 

ders mohammedanen worden, dan zal het pas gebenren; dus: 
zoo iets gebeurt nooit, dat is onmogelijk. 

252. K&tam menjoeroehkan anaknja berdjalan be'toel. De 

krabbe beveelt haren kinderen regt te gaan; d. i. de duivel 
houdt een zedepreek. 

253. Kalau satoe bertariak tiada kadHngaran kapada satoe 

nja. Als de een schreeuwt kan het door den ander niet gehoord 
worden; fig. uitdr. voor dingen die te ver van elkander staan, 
b. v. van schrift dat te wijd is, of steken in het naai- of 

breiwerk, die te ver van elkander zijn, enz. 

254. Gar am, toempah apakah t&mpatnja. Als zout gestort 
wordt, wat is dan deszelfs vat? d. i. Wat zal men doen met 

iets, dat geheel bedorven is, gelijk zout vermengd met zand 
en aarde. 

255. Gadjah berak Kesar, kita pon hendak berak be1 sat 

djoega. De olifant k.kt in 't groot, wij willen ook in 't groot 
ons gevoeg doen; d. i. leven de rijken er goed van, wij armen 

wenschen het er op onze manier ook goed van te hebben. 
256. Gadjah dilelan oelar lidi. Een olifant opgeslikt door 

eene MJ-slang. Dit wordt gezegd van een vorst of groot man, 
die door een ellendigen slaaf in het ongeluk gestort wordt. 

Aanm. De oelar-lidi is eene zeer kleine, giftige slangensoort. 
257. Libih poetjoek, lebih peUpah Hoe meer knop, hoe 

meer palmblad; d. i. hoe meer hij verdient, hoe hooger staat 

hij voert. 
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258. L&pas bantal berganti (Hear. Van hot kussen afgerold 

gobruikt men de mat voor kussen; d. i. als iemands vrouw 

gestorven is, neemt hij hare zuster tot vrouw, of als de man 

gestorven is, huwt de vrouw met haar man's broor. 

259. Masoek kadalam kandang kambing: mengembik; masoek 

kadalam kandang karbau: mengoewak. Komt men in een schapen 
stal dan blaat men; komt men in een koeijenstal dan bulkt 

men; d. i. huilen met de wolven in het bosch. 

260. Memandjal pokok tjekoeh, bolih mati djaloeh. Als men 

het ̂ $0<?A-heestertje beklimt, dan Lin men dood vallen; d. i. 

iets bespottelijks ondernemen als eene zaak, van gewigt, waaraan 

gevaren verbonden zijn. 
Aanm. tjekoeh is een heester, die ook wel in Nederland in 

de tuinen voorkomt. De blaadjes zijn rond, ongetand en donker 

groen, de vruchtjes wit ter grootte van een knikker, hoi, met 

een pit. In Indie worden de bladen van de tjekoeh manis als 

groente gekookt gegeten. 
261. Moeslahil akan tertoedoeng bangkei gadjah dengan 

njiroe, boesoeknja ditjioem djoega. Het is onmogelijk het kreng 
van een olifant met eene wan te bedekken; de stank wordt toch 

geroken. (Zie n?. 47 en v. d. T. t. a. p.) 
262. Menantikan nasi disadjikan diloetoet. Wachten tot dat 

de rijst op de knieen wordt klaar gezet; d. i. wachten tot dat 

de raven hem het brood komen brengen. 
263. Hajam poetih terbang sijang. Een witte haan, die bij dag 

vliegt; d. i. zoo duidelijk is zijne schuld aan het licht gekomen. 
264. Haroem menghilangkan baoe. De geur verdrijft de reuk; 

d. i. bewezen weldaden door grootere weldaden in de schaduw 

plaatsen, b. v. men geeft iemand een knecht mede om hem 

den -weg te wijzen of een pakje na te dragen. Deze ontvangt 
daarvoor een goede fooi, zoodat de goedheid rijkelijk betaald 

is, dan kan men zeggeu: haroem menghilangkan baoe. 

265. Jang ombak itoe ombak djoega dan jang ajar itoe ajar 

djoega. Golven zijn golven en water is water. De beteek. is 

ongeveer gelijk aan die van n?. 189. 

266. IbaraU koetoe bolih diselisik. Als eene vloo, die men 

met de hand strijken kan; d. i. zoo tain is hij; hij is tepakken 
als. eene aal bij den staart. 

267. Ibarat nageri berobah rasan* Als een land, welks grens 

palen verzet worden. Zulk een groote opschudding ontstaat er. 
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EENIGE UAADSELS. 

1. Po/wn kajoe sapohon, dahannja doeiva-belas, duoennja 

liga poeloeh, 'lima-belas jang hitam, lima-be las jang poetih, 

boenga poetih hoening khnbang bertaboeran. Apakah dia? Een 

boom met twaalf takkcn en dertig bladeren, waarvari vijftien 
zwart en vijftien wit, met witgele geopende bloemen bestrooid. 

Wat is dat? 

2. Badan poetih koening , ferhantar menantikan njawa, datang 

njawa badan binasa. Apakah dia? Een liclitgeel ligehaam 

ligt te wachten op de ziel; komt de ziel dan vergaat het ligehaam. 
Wat is dat? 

3. Ada saboewah gedoeng, biliknja toedjoehj katoedjoehnja 
itoe dipenoehkan dengan ajar, tetapi boekan ajar soengei, atau 

ajar (elaga, atau ajar hoedjan, atau ajar emboen> hingga 

penoeh sendirivja. Apakah dia? Er is een gebouw met zeven 

kamers, alle zeven word en gevuld met water, doeh geen rivier-, 
noch put-, noch regen-, noch dauwwater, en ze worden van zelf 

vol. WTat is dat? 

4. Dajang-dajang toedjoeh poeloeh orang jang pilihan, 

pertama-tama djanda, jang beloem bersoeami, dan kadoewa 

anak dara jang soedah bersoeami. Apakah dia? Zeventig uit 

gezochte jufl'ers, ten eerste weduwen, die nooit een man hebben 

gehad, ten tweede maagden, die een man hebben gehad. Wat 
is dat? 

5. Teloeknja empat, tandjoengnja lima. Apakahdia? Vier 
inhammen met vijf kapen. Wat is dat? 

6. Mhnboewat roemah dalam roemah meramoe dalam badan. 

Apakah dia? Een huis maken in een huis, de bouwstoften in 

het ligehaam zoeken. Wat is dat? 
7. Long dalam long, poetih koening dalam long. Apakah 

dia? Kist in kist, wit en geel in de kist. Wat is dat? 
8. Tinggi-tinggi sarang babi, sarang lang di-alasnja, Apa 

kah dia ? Al is het nest der zwijnen hoog, het nest der kieken 
dieven is er boven. Wat is dat? 

9. 'loeroen boekit, najik boekit, ti&rdjoempa darah satilik. 

Apakah dia? Heuvel op, heuvel af, men ontmoet een droppel 
bloed. Wat is dat? 

10. Toeroen boekit, najik boekit, berdjoempa tat al sake ping. 
Apakah dia? Heuvel op, heuvel af, men ontmoet een spaander. 

Wat is dat? 
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11. Nasi sake pal dihoedjoeng gtilah. Apakah. dia? Een 

kluitje rijst op de punt van een scheepsboom. Wat is dat? 
12. Oraug doedoek di-atas kajoe masarn moekanja. Apakah 

dia? Men zit op hout en zet een zuur gezigt. Wat is dat? 
13. Orang mengajil bertemoe djoeran. Apakah dia? De hen 

gelaar ontmoet een hengel. Wat is dat? 
14. Long dalam long, sama-sama dalam long. Apakah dia? 

Kist in kist, te zamen in de kist. Wat is dat? 
15. Terbang tiada bersajap, berdiri liada berkaki. Apakah 

dia ? Vliegen zonder vleugels, staan zonder voeten Wat is dat ? 
16. Nijoer satjoengkil dibawa berlajar. Apakah dia? Tien uit 

gestoken stukje kokosuoot wordt op de reis medegenomen. Wat 
is dat? 

17. Boewahnja pemoekoel goeng, daoennja bagei pedang. 
Apakah dia? De vmcht is een goeng-klopper, de bladen zijn 
als zwaarden. Wat is dat? 

18. Masoek basah, kaloewar kering. Apakah dia? Nat naar 

binnengaau, er droog weer uitkomen. Wat is dat? 
19. Dipegang berboenji, diletak diam. Apakah dia? In de hand 

gehouden geeft het geluid, nedergelegd is het stil. Wat is dat ? 
20. Orang berkelamboe dalam ajar. Apakah dia? Iemand 

met een gordijn in het water. Wat is dat? 
21. Orang bertabir dalam ajar. Apakah dia? Iemand met 

een voorhangsel in het water. Wat is dat? 
22. Emahija memboedjoer, anaknja melintang. Apakah dia? 

De moeder overlangs, het kind overdwars. Wat is dat? 
23. Orang toewa menjKelam boewih. Apakah dia? Een oud 

mensch, dat naar schuim duikt. Wat is dat? 
24. Emaknja Celentang, anaknja meloempat-loempat. Apakah 

dia? De moeder ligt op haren #rug, het kind springt op en 
neer. Wat is dat? 

25. Poefjoek reboeng ditepi ajar. Apakah dia? Een bamboe 

uitspruitsel aan den waterkant. Wat is dat? 
26. Berketoek boekannja tidoeng, melansar boekannja oelar. 

Apakah dia? In elkander gerold en geen te'doeng-slmg zijn; 
regt voortschieten en geen slang wezen. Wat is dat? 

27. Tiga menjamboet, sapoeloeh mengoendjoekkan. Apakah 
dia? Drie ontvangen, tien reiken over. Wat is dat? 

28. Terbang gagak sapoeloeh eikoer, hinggap di-aias karbau 

saeikoer, berapa kakinja? Er vliegen tien kraaijen, die op een 

buffel gaan zitten, hoeveel pooten heeft hij ? 
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Aanm. Door do vertaling gaat hot eigonaardige van dit raadsel 

vcrloren; want in het Maleisch kan kakinja oven good zijne 
als hunne pooten beteekenen. 

29. Saotang betdjalan kadalam hoetan membawa mbatang 

tombing, dilihalnja saeikoet katbau mati ditikamnja, adakah 

mlah? h\ hot bosch wandclt iemand met ecne lans bij zich. 

Ifij ziet cen bull'el dood steekt hi) hem; is dat verkeerd? 

Aanrn. Ook van dit raadsel is het eigonaardige met good in 

hot Nederlandseh weer te gcven, daar in het Mai. dood zoowel 

kan slaan op bulfel als op steken. 

30. Toedjoeh eikoer boeroeng d/i-atas pokok, ditembak mati 

/,iga, tinggal berapa? Zeven vogels op een boom, daarvan worden 

drie doodgeschoton. Hoevecl blijven er? 

31. Herdengoeng boekannja kombang, Mrboelalei boekannja 

gadjah. Apakah dia ? Het gonst en is geen hommel, het heeft 

een snuit en is geen olifant. Wat is dat? 

32. Dimasoekkan hitam, dikaloewarkan merah, dihantam 

mmbil doedoek betting go eng. Apakah dia? Zwart wordt het er 

ingebragt, rood er nitgehaald en geslagen terwijl men er bij op 
de hurken zit. Wat is dat? 

33. Sijang katepi, malam kattingah. Apakah dia? Des daags 
aan een kant, des nachts in 't midden. Wat is dat? 

34. Pandang ka-atas tabetdaoen , pandang kabawah tabtitakat 

boewahhja satoe, boenganja betiboe-tiboe. Apakah dia? Ziet men 

omhoog dan heeft het geen bladeren. Ziet men omlaag dan heeft 

het geen wortel, het heeft eene vrucht en dnizende bloemen. 

Wat is dat? 

35. Hajam poetih me'loempat kaloewar pagat. Apakah dia? 

Een witte haan vliegt door de haag. Wat is dat? 

36. Anak tadja mandi tabasah. Apakah dia? Een konings 
kind baadt zonder nat te worden. Wat is dat? 

37. Tatik akat goenoeng berhe'mbaL Apakah dia? Aan den 

wortel trekken dan jaagt een berg hem na. Wat is dat ? 

38. Toepei hatoek kapala poewakah. Apaka dia? Het eek 

hoorntje hoest een vurige kop. Wat is dat? 

39. Setei sa'toempoen dibalik bani. Apakah dia? Een boschje 

citroengras achter stil water. Wat is dat? 

40. Boedak betdjamboel timas. Apakah dia? Een kind met 

een gouden kuif. Wat is dat? 

41. Toetoen boekit, najik boekit, me'nge'djar boetoeng noeri, 

djikalan dapat dibawa balik, djikalau tiada dap at dibawa balik 
3e volgr. IV. 4 
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djoega. Adoeh Toehan, adoeh emakf Apakah dia? Herg op, 
berg af een papegaai nazitten, krijgt men hem dan wordt hij 
mede naar huis geiiomen, krijgt men hem niet dan wordt hij 
ook mede naaT huis genomen. Ach Ileere, ach moeder! Wat 
is dat? 

42. Geloembang di-atas, hoedjan dibawah. Apakah dia? Van 
bo von golven, van ondcren regen. Wat is dat? 

43. Tijang di-atas, atap dibawah. Apakah dia? De palen 
boven, het dak onder. Wat is dat? 

44. Perigi radja jang tiada pernah masoek sampah. Apakak 
dia? Een koningsbron, waarin nooit vuil komt. Wat is dat? 

45. Oh Allah oelar, tetapi boekan oelar, tetapi oelar djoega. 
Apakah dia? O God een slang, doch 't is geen slang, en toch 
is het eene slang. Wat is dat? 

46. Sipatnja saperti poelau, ada toemboeh roempoet diloe 

warnja, ada toemboeh akarnja, ada toemboeh kajoe berbatang 
ditanahnja, didalamnja ada poela boewah saboetir, pada boewah 
itoe ada poela akar melilit Apakah dia ? Deszelfs gedaante is 
als die van een eiland, buiten op groeit gras, er zijn wortels 
aan gegroeid, er zijn boomen met stammen aangegroeid op de 

aarde, binnen is ook een vrucht en aan die vrucht een kron 
kelende wortel. Wat is dat? 

47. Kir&soek ker$sak dalam hoetan, kaloewar mendjadi papan. 
Apakah dia ? Ridselen en kraken in het bosch, het komt als 

plank er uit. Wat is dat? 
48. Hidam sikoer hidam, bertelor dihoedjoeng galah, pagi 

pagi makan dedak, petang makan nasi. Apakah dia? Belust 

heid, Sikoer, belustheid , legt een ei op de punt van een scheeps 
boom, eet 'smorgens zemelen en des namiddags gekookte rijst. 

Wat is dat? 

49. Ketjil ramboetnja sampoen, soedah besar ramboet keriting 
Apakah dia? Klein zijnde heeft het sluik, groot geworden 
krulhaar. Wat is dat? 

50. Bersisik boekannja oelar, b&rtjoela boekannja naga. 

Apakah dia? 't Heeft schubben en is geen slang, 't heeft een 

hoorn en is geen draak. Wat is dat? 
51. Toeroen boekit, najik boekit berdjoempa nasi sdhidang. 

Apakah dia? Heuvel op, heuvel af, men ontmoet een maal rijst. 
Wat is dat? 

52. Mentah kahaioahs masak ka-atas. Apakah dia? Onrijp 
naar beneden, rij*p naar boven. Wat is dat? 
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53. Hoewahnja di-alas, boengauja di-atas djoega. Apakah 
dia ? De vrucht is boven en do bloem is ook boven. Wat is dat ? 

54. Emaknja tinggal diam, anaknja menljMari makan. 

Apakah dia? De moedcr blijft stil, hare kinderen gaan eten 

zoeken. Wat is dat? 

55. Ketjil berkajin hidjau, besar berkajin met ah. Apakah 
dia? Klein zijnde heeft het een groen, groot geworden een 

rood kleed. Wat is dat? 

56. Empat orang menoemboek, sdorang menampi. Apakah 
dia? Vier zijn er die stampen en een die want. Wat is dat? 

57. Ketjil berkajin hidjau, hatinja poetih; besar berkajin 

koening, hatinja hitam. Apakah dia? Klein zijnde heeft het 

een groen kleed en wit hart, groot geworden cen geel kleed en 

zwart hart. Wat is dat? 

58. Bereikoer, boekamija kera; bersepil, boekannja ketam. 

Apakah dia? "t Heeft een staart en is geen aap; 't heeft knijpers 
en is geen krabbe. W7at is dat? 

59. Dihoeloer-hoeloer, poetoes sehadja. Apakah dia? 't Wordt 

onopboudelijk gevierd en breekt rnaar af. Wat is dat? 

60. IHtarik makin djaoeh, dihoeloer makin dekat. Apakah 
dia? Wordt het getrokken dan verwijdert het zich meer en 

meer; wordt het gevierd dan komt het hoe langer hoe nader. 

Wat is dat? 

61. Kajoe mail melilit koelil karbau. Apakah dia? Dood 
hout omslingert buflelhuid. Wat is dat? 

62 Satoe roemah, empat pendjoeroe, oelar berkeliling. 

Apakah dia? Een Imis met vier hoeken, een slang gaat er 

rondom been. Wat is dat? 
63. Satoe boesar war nanj a toedjoeh. Apakah dip,? Een boog 

met zeven kleuren. Wat is dat? 

64. Badannja merah, djarinja beratoes-raloes \ malanja 
hitam. Apakah dia? Het ligchaam is rood, de vingers zijn 
honderden, de oogen zijn zwart. Wat is dat? 

65. 'liga berdjalan didepan, satoe parintah dari Kelakang. 

Apakah dia? Drie gaan voor, een beveelt van achteren. Wat 
is dat? 

66. Talkala ketjil berkajin hidjau, soedah besar berkajin 
poetih, roepanja bagei djoeng sarat berisi emping. Apakah dia? 

Als het klein is heeft het een groen, groot geworden een wit 
kleed. Het voorkomen er van is als een Chineesch vaartuig 
gevuld met gebakken rijstkorrels, Wat is dat? 
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07. Jang dlbawah mentjehari, jang dl-atas mangnmbil. 

Apakah dia? Die beneden zijn zoeken het op, die boven is 

neemt het. Wat is dat? 
68. Bapaknja menjelam, unukuja menarik djamboel. Apa 

kah dia? De vader duikt, het kind trekt zijn kuif. Wat is dat? 

60. Dimakan tdbolih , diminoem tdboli/i; djikalau tiada dia, 
kila mati. Apakah dia? Het kan noch gegetcn, noch gedronken 
word en. Als we het niet licbben zijn wij dood. Wat is dat? 

70. Binatang empat kaki menghinggap dikajoe mati, datang 

poela doewa kaki poekoel-poekoel to*mati. Apakah dia? Eon 

viervoetig dier zit als een vogel op een dood hout; daarop 
komt twee been en slaat hem voortdurend, maar hij sterft niet. 

Wat is dat? 

71. Boejoeng hidjau berisi lada hltam. Apakah dia? Een 

groene kruik gevuld met zwarte peper. Wat is dat? 

72. Toengkat sdbatang melilil batang. Apakah dia? Ecu 

stok krom om een stam. Wat is dat? 

73. Apakah lebih tinggi daripada toedjoeh petala langit; 

apakah lebih rendah daripada toedjoeh petala boemi? Wat is 

liooger dan de zeven gewesten des hemels; wat is lager dan de 

zeven gewesten der aarde? 
74. Doewa isma, doewa darah diminoem; doewa bangkei 

dimakan, rahmat datang ija lari, perkatadn benar disangkalkan 

Apakah dia ? Twee namen, twee soorten van bloed worden door 

hem gezogen, twee soorten van doode ligchamen worden door 

hem gegeten, komt de barmhartigheid dan loopt hij weg en een 

waar woord wordt door hem ontkend. Wat is dat? 

75. JEmak sa'tjoempang-tjamping, anak sdkalak poeroe. 

Apakah dia. De moeder als vlarden, het kind als een puist 
kikker. Wat is dat? 

76. Sijang tidoer, ma lam djaga. Apakah dia? Des daags 

slapen en des nachts waken. Wat is dat? 

OPLOSSING DER RAADSELS. 

1. Satoe tahoen dengan doewa-belas boelan, satoe-satoe boelan 

dengan tig a poeloeh hari, jang ada lima belas diterangkan 
olih boelan, lima belas tidak; dan lagi dengan mala-hari, 

boelan dan bintang-bintangnja. Een jaar met twaalf maanden, 
iedere maand met dertig dagen, waarvan vijftien door de maan 

verlicht zijn en vijftien niet; bovendien de zon, maan en sterren. 
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2. Boelan dengan mala-hari. De maan en de /on. 

3. Kaloedjoeh lupin langil serla awan-awan. De zeven heme 

len met de wolken. 

4. Van dit raadsel hoe ft men mij de oplossing niet kunnen 

mededeelen en ook ik hob liaar niet kunnen vinden. 

5. Tangan. De hand, met hare vijf vingers en vier tussehen 

ruimten. 

6. Laba-laba. De spiunekop. 

Aanm. llamoe. De opgavc in hot Mai. Wrdb. van Pijnappel 

is verkeerd. Die van 11. v. Kus. is beter. Hot is het beuoodigde 

materiaal voor hot bouwon van iets. Schaja tjehari ramoean, 

ija tjehari toekang. Ik zoek het beuoodigde materiaal, hij zoekt 

de bouwlieden. Pergi beramoe, de beuoodigde bouwstotfen gaau 

halen. (Hang toewah). 
7. Telor. Een ei. 

Aanm. Hier geldt het ligchaam van de kip ook voor een kist. 

8. Toedoeng sadji dengan toedoeng hidang dialasnja. Een 

spijsdeksel met een dekkleedje er over. 

Aanrn. Zie het Wrdb. op toedoeng. 
9. Bidji saga sdboetir. Een saga-boontje. 
Aanm. Hiermede wordt het geheel roode pitje van de saga 

pohon bedoeld. De andere saga is een klimplaut en levert 

kleinere pitjes die half zwart, half rood zijn. 
10. Sikat kapala. Een haarkam. 

11. Boewah mengkoedoe. De mengkoedoe-vrucht. 

Aanm. Deze vrucht heeft den vorm van een kluitje gekookte 

rijst, dat men in de hand gekneed heeft, en groeit aan de 

uiteinden der takken. Zi j kan even als de lerak, voor zeep 

gebruikt worden, daar zij , met water gewreven, sehuimt. De 

wortels van den boom worden als geneesmiddel en tot het rood 

verwen van kleedjes gebezigd. (Jav. patjih dito). 
12. Orang doedoek didjamban, Iemand die op het secreet zit. 

13. Kasau belemoe dengan kasau. De eene dakspar ontmoet 

de andere. 

Aanm. Hier wordt van hengelen gesproken, omdat men daarbij 
denkt aan de atap of dekbladeren, die van de daksparren als 

een snoer afhangen. 

14. Boewah nangka. De nangka-vrucht. 

Aanm. Hier wordt eigenlijk gedoeld op de nangka-pitten, 
die in vakken of kamertjes zitten en gezamenlijk door den schil 

van de vrucht worden omgeven, Nangka is een geheel andere 
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vrucht dan de zuurzak, die uangka ivolanda genoenid wordt. 

Ook de beide boouien verschillen in allo deeleu. 

15. Lajang-lajany. Ecu vlieger. 
16. Boelan. De inaan. 

Aanm. Ilier denkt men aan de kwartier-maan, daar deze in 
voriri ovcreenkomt met een uitgestoken stukje kokosnoot en den 

zoilenden schijnt te verzellen. 

17. Pokok-nanas* De ananas-plant. 
IcS. Ttfboe ja?ig dimakan orang. Suikerriet dat gegeten wordt. 

Aanm. In Indie is men gewoon het suikerriet te schilleu, 
in kleine stukjes te snijden en het sap daaruit te kaauwen. 

Het drooge uilkaauwsel werpt men weg. 
19. Perada gerisik. Klatergoud. 
Aanm. gerisik en menggerisik is ridselen, zooals de bladeren 

aan de boomen. 

20. Orang mendjala. 1 em and, die met een werpnet vischt. 

Aanm. Zoo iemand is genoodzaakt dat net telkcns als eene 

gordijn voor zicli te houden, terwijl hij door het water waadt. 

21. Orang mendjaririg. iemand die met een zegen vischt. 

22. Batoe giling. Een wrijfsteen. 
Aanm. De batoe giling is een langwcrpig vierkante gehouwen 

steen, ruim een voet lan g en mini * voet breed. Daarop ligt 

over dwars een ronde steen. Met dezen laatsten wrijven de inlan 

ders hunne specerijen op den eersten fijn. 
23. Sendoek. Een le|)el. 
24. Lesoeng. Een rijstblok. 
Aanm. Dit blok client niet om rijst te dorschen, zooals het 

Wrdb. opgeeft, maar om haar te stampen. Er is een groot, rond, 

van onder naauw toeloopend gat in dat blok; dit vult men 

met ongepelde rijst en stampt die dan met een zwaren stok tot 

de doppen er af gaan. Ook gepelde rijst stampt men er in om 

die wit te krijgen. 
25. Menjoetjoek Mdoeng, mala berajar. In den neus steken 

dat het water uit de oogen komt. 

26. Orang berlenoen. Iemand die weeft. 

27. Tongkoe. Drie steenen voor treeft dienende om een 

kooksel op te zetten. 

Aanm. De tien, die overreiken, zijn natuurlijk de tien vingers, 

die den pot vasthouden bij het op vnur zetten. 

28. Doewa sehadja. Slechts twee. 

29. Tdada salah. Hij is niet schuldig. 
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30. Tiga jang f/inggal. Mr blijven (Irie. 

Aanm. linggal hoeft even als ons blijven ook de boteokenis 
van sncuvelen, omkomon, sterven. 

31. Njamoek. Eene mug. 
32. Besi. IJzer. 

Aanm. De Maleische smeden zitten bij hun work op de hurken 
en niet alleen de smeden, maar ook de anderc handwcrkslieden. 

Wanneer zal dat volk opstaan ? 

33. Pintoe dan lagi kaki damar pon bolih. Eene deur, ook 

kan men er een toortsstandaard voor nemen. 

Aanm. De maleijers verlieliten hunne woningcn des nachts 

met een toorts van hars in bladeren gewikkeld. Deze plaatsen 
zij op een voetstuk, dat zij daartoe in den grond midden in 

het huis steken. Des daags wordt dit voetstuk aan een kant gezet. 
34. Baljing. Een unster. 

Aanm. De daljing of unster bestaat uit een lange gladde stok, 
die op een zeker punt van een oog of ring is voorzien om 

daaraan te kunnen hangen. Aan het kortste einde van deze balans 

is een haak waaraan men het te wegene bevestigt. Aan het 

langste einde is een gewigt dat men verschuiven kan. Dat ge 
deelte waarover het gewigt loopt is aan drie zij den met strepen 
en sterretjes of puntjes geteekend, die het aantal pikoel's en 

kati's aanwijzen. Deze unsters worden meestal door Chinezen 

vervaardigd. 
35. Orang berloedah. Iemand die spuwt. 
Aanm. Het spog is de witte haan, de haag zijn de lippen. 
36. Keladi. Eene soort van eetbaren wortel, die in een 

moerassigen grond groeit. (J a v. kimpoel.) 
37. Rahal. Een spinnewiel. 
38. Boelan masoek, malahari kaloewar. De maan gaat onder, 

de zon komt op. 
Aanm. Dit raadsel heb ik niet begrepen. Kapala poewaka 

slaat natuurlijk op de vurige opgaande zon; maar hoe de maan 

bij een toepei batoek te vergelijken is, vat ik niet. 
39. Boeloe ketiak. De oksel-haartjes. 
Aanm. bam is gelijk perbani, de stilstand, dien men in het 

water waarneemt tusschen eb en vloed of vloed en eb. Hier 

schijnt het te doelen op de borsten. 
40. Njala pe'lita. De vlam eener lamp. 
41. Orang berdjalan-djalan kakinja ktina doeri. Iemand die 

uit wandelen gaat en wiens voet door een doom gekwetst wordt. 
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42. Orang mhigajak lepoer/g. Ir.mnnd dir. meel zeeft. 

43. TangkoeL Een totebel. 

44. Boewah nijoer. Een kokosnoot. 

Aanm. Hier wordt gedocld op hot water, dat in do kokos 

noten is. 

45. Saroeng oelar. Een slangenhuid. 
46. ITajam. Een hen. 

47. Orarc^ mengambil djakas atan pandan dihoetan, fa/w 

diperboewatnja iikar. Temand gaat biezen of pandan-bladercn in 

hot bosch halen en maakt or vorvolgens cene mat van. 

Aanm. Djakas is eigenlijk geen biezen, maar eene soort van 

plant, die veel voor het vervaardigen van matten wordt gebruikt. 
48. If a jam. Eene hen. 

Aanm. Dit raadsel is mocijelijk in hct Nederduitsch weer te 

geven. Sikoer is eene zamenstelling van koer, de gewone kreet, 
waarmede men kippen roept, met si, dat ook wel voor namen 

van personcn gebruikt wordt. Met galah wordt hier de bam 

boezen stok bedoeld, die regtop in den grond staat en waar 

bovenop een mandje is aangebragt in den vorm van een om 

gekeerden kegel, waarin de hen hare eijeren legt. Dat de kip 

'smorgens zemelen en 's avonds gekookte rijst eet, komt daar 

van daan, dat zij 's avonds het overschot van den maaltijd 

ontvangt, dat toch niet bewaard zou kunnen worden. 

49. Djagoeng. De turksche tar we. 

50. Boewah nanas. De ananas-vrucht. 

51. Orang berdjalan berdjoempa tahi lemboe. Iemand die 

wandelt en koedrek ontmoet. 

52. Boewah malaka. De malaka-vrucht. 

Aanm. Deze vrucht, onrijp zijnde, zinkt als zij in het water 

valt, rijp zijnde drijft zij boven. 
53. Boewah sMoe. De setoe-vrucht. 

Aanm. De setoe is een soort van waterplant, een soort van 

wier? 

54. Mariam. Een kanon. 

Aanm. De kogels zijn hier de kinderen, die het vleesch voor 

het kanon gaan zoeken. Dit raadsel is niet van de minst aardige. 
55. Lada tjina. Spaansche peper. 
56. Andjing. Een hond. 

Aanm. De vier die stampen zijn de vier pooten, de een die 

want is de staart, die heen en weer zwaait. 

57. Boewah betik. De papaja-vrucht. 
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Aanm. Doze vrucht is inwendig hoi, welke ruimte opgevuld 
is met kloiuc rondo pitjes tor groottc van peperkorrels. Jong 

zijn die pitjos wit, oud geworden zwart. 

5S. Orang Ijina. Eon Chinees. 

Aanm. Hier wordt gedoeld op do staartcn, die de Chinezen 

van hun hoofdhaar dragon en op de stokjes, waarmede zij hunne 

spijzen nuttigen in de plaats van onze vorken. 

51). Orang boewang ajar besar. Temand, die ecu groote 

boodschap doet. 

Aanm. Voor hot doen van een kleine boodschap zegt men 

boewang ajar ketjil. Wil men beleefd s])reken tot of van hoog 

geplaatste personen, dan zegt men kasoengei besar en kasoengei 

IcitjiL 
60. Lajar perahoe. Een scheepszeil. 
61. Rebana. Een tamborijn. 
62. Kajoe bendoel. Hot raam van balken, dat op het fon 

dament van een gebouw gclogd wordt en waarop het huis korat 

te staan. 

63. Pelangi. De regenboog. 
64. Halipan. De duizendpoot. 
65. KapaL Een sehip. 
66. Laboe poeiih. De witte laboe-vrucht. 

Aanm. Hier wordt met emping op de pitten gedoeld. 
67. Hajam. Eeue kip. 
Aanm. Die zoeken zi jn de pooten, die 't aanneemt is de bek. 

68. Orang mendjala ikan. Iemaud die met een werpnet vischt. 

Aanm. Eigcnlijk het werpnet zelf, dat het water ingaat, en 

dat bij zijn pluim of kuif door het touw weer naar boven 

wordt getrokken. 
69. Ada orang kata djiwa, ada jang hat a angin. Sommigen 

zeggen de ziel, anderen de wind. 

70. (iendang atau rebana dipoekoel orang. Een from of 

tamborijn door iemand geslagen. 
71. Boewah belik. De papaja-vrucht. 
Aanm. zie no. 57. 

72. Oelar. Een slang. 
73. Sdorang jang rendah kali dihadapan Allah, dan sa'orang 

jang sombong. Temand die nederig is voor God en een hoog 

moedige. 
74. Ariinja malam dengan sijang, telck emak dihuap, 

dag hi g dan ikan dhnakan , djikalan hoedjan dalavg kila. Juri 

3e Volgr. IV. 5 
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berlindoeng, dan pirkatadn matt Hoe liada manoesia soeka 

menengar dia. Dat is dag on nacht, de borsten der moeder 
worden gezogen, vleesch en viscli gegeten, kouit de regen dan 

vlugten wij en het woo id dood hoort geen mensch gaarne. 
75. Daoen djamboe keling. Hot blad van de Klinganesche 

djamboe. 
Aanm. De kalak poeroc, puistkikker, wordt zoo genoeind 

omdat hij vol pukkels is. Tjoem.pang-tjamping is aan vlarden , 
vol schcuren en gaten, b. v. maka hadji Hoe m.emakei pakeijan 
tjoempang-ljamping, en die bodovaartganger gebrnikte kloedereu 
vol sclieuren en 

gaten. 

76. Djevgkerik. Eon krekel. 

MALEISCHE KINDERSPELEN. 

A n g g o k - a n g g o k s e m o e n d i n g. 
1 

Anggok-anggok semoending; Sem.oend.ing semoe daja. 
Datang beroek boenting, Menggojang-gojang tangga. 

Tangga siapa ini? Tangga si merpati, 
Merpati-merepali, Mengkoedoe masak saCpohon. 
Mendjadi tdmendjadi, Bri tahoe sama Oeloen. 
Ok lebak7 oh lebah f Si-Oeloen mint]oeri lebah. 

Tdtitik, tdtajoen. Kera mendjadi monjet. 
Eene vertaling van dit stukje te geven, die een eenigzins 

goeden zin heeft, gaat niet aan. Zoo is bet ook met de overige 
stukjes, waarom ik ze alien onvertaald laat. Over de uitspraak 
der woorden heb ik naauwkeurig met mijne schrijvers geraad 
pleegd, zoodat mijne transscriptie daarmede geheel in overeen 

stemming is. Eene goede verklaring van alle woorden heb ik 
evenwel van hen niet kunnen krijgen, en geen wonder. Gelijk 
in de onze, komt ook in de Maleische kinderliedjes menig 
woord voor, dat de zaugers zelf niet verstaan. Tajoen is hier 
eene verkorting van tirajoen. 

Bovenstaand liedje wordt gezongen bij eene soort van spook 
spel, waarbij van een der kindeien de oogen en ooren met een doek 
worden digt gebonden. Het geblinddoekte kind wordt door de 
anderen onophoudelijk geplaagd, totdat het woedend wordt, als 
wanneer het voor spook wordt gehouden. 

1 Na den eorsten regel die te lezen, welke er nanst staat en zoo 

vervolgens. Dit geldt ook voor de andere stukjes. 
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Tjangljang sikoe rimbal, Boewah laloe dari V&lakang. Boeta 

petj ah tidak melihal, Akoe tatoeng, akoe simbat. 

Tjaloeng-tjatoeng siapa tjipat dia mMoempat. 
Dit stukje wordt mode gezongen bij een soort van spel, 

waarbij men eene vrucht moet zien te pakken krijgen, terwijl 
men op den rug van een and or wordt rondgedragen. Do betee 

kcnis van tatoeng moet hard naloopen en die van simbat in 
eens grijpen zijn. 

Ping hilang, patah pakoe; Balam ibing tjari akoe; TIendak 

ping, hendak hilang. 
Dit wordt op de vingers van een hand uitgeteld. Komt het 

laatste woord op den middebten vinger, dan is dat de man , 
die het eerste zich wegstopt, vervolgens rekent men op dezelfde 

wijze, totdat alle spelers zich weggestopt hebben op twee na. 

De beide laatsten rekenen uit wie hunner zich zal wegstoppen 
door alleen op den wijs- en middelsten vinger te tellen. Daarop 
gaat de eenig overblijvende zoeken. Vindt hij er een dan wordt 
deze zijn plaatsvervanger, en hij mag zich nu op zijne beurt 

verstoppen. 

Pak-pak helang. 

Soewal. Oh nenek, oh nenek! apa digali iloe? 

Djawab. Menggali mala koennjil. 
Soewal. Boewat apa mata 

koennjit ? 

Djawab. Boewat obat hajam boeta. 
Soewal. Apa kena hajam boeta? 

Djawab. Disambar helang sdmalam. 
Soewal. Dimana lidoer helang ? 

Djawab. Dipokok kajoe ara. 

Soewal. Dimana tidoer boedjang? 
Djawab, Dibilik anak dara. 
Dit liedje wordt door eenige kinderen gezongen, die elkauder 

van achteren vasthouden, even als bij ons //hansje sokken, 
trekken bij de rokken.// Zij loopen rondom een, die op zijne 
hurken in de aarde zit te graven of krabben en de nenek of 
het grootje genoemd wordt. Deze moet de achterste van den 

trein, de anak dara of maagd, trachten te grijpen. Gelukt haar 

dit, dan moet de gegrepene hare plaats innemen en het grootje 
wordt dan maagd. Onder het draaijen gaan zij nu en dan zitten, 
terwijl de maagd nan het grootje haarolie, eene kam, oogen 
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zalf, kloederen, een ring, ja, alles wnt voor con huwelijk 
noodig is, vraagt. Op alles wat gevraagd wordt moot hot grootje 
aarde geven, die het met do handen loskrabt. Hienm begint 
de maagd te smalcn op het gegevene, waardoor het grootje 
kwaad wordt en haar tracht te vatten. 

Djang-djang sdpandjang djalan, Djalan kabodang hading. 
A pa diboewal kabodang hading ? Merit] ari lemhoe hilang. 
Brapa eikoer banjaknja ? Saratov* samhilan pneloeh. 
Brapa lebar lapaknja? Sdlebar daoen tjapa. 
Brapa her as tiekalnja ? Sdga.nla.ng olang aling. 
Kakak kamJ)ing Sibelang tidak diroemah. 

Sibelang hertandang desa , Masoek koeboe, masoek tjempirei. 
Tahi hantjoer berperei-perei. C/tlasi pandjang djanggoetnja. 

Uabis nasi di-angkoetnja. 
Aanm. Dit is alleen een zangspclletje voor meisjes. Bodang 

bading schijnt de naam van eene plnats te zijn. Olang-aling 
houd ik voor been en weer geschud. Sibelang is de gevlekte geit, 
hertandang tot zijn vermaak rondloopen, desa het platte land. 

Tjok-tjok kendoeng atau seladang moeda 

Tjok-tjok kendoeng, Kendoeng berfali-taU9 
Safimpai daoen bakoeng, Anak poenei radja wali. 
etarn-etam 

bongkok. Karakap daoen limau. 

Siapa tersoengkoe. Ditangkap hantoe riman. 
Dit liedje is bij eene soort van tijgerspel in gebruik. Het 

wordt op de vingers nitgeteld tot dat er een overblijft. Deze 
wordt tijger en moet op handen en voeten loopen en de anderen 

bij de hielen trachten te pakken. Ondertnsschen trachten dezen 
hem stuk te honwen door onder het loopen met den kant van 

de hand op zijne rng te slaan. Hij , die door den tijger gepakt 
is, wordt op zijne beurt tijger en zoo voort. Wanneer de tijger 

mis grijpt roepen alien tot hem: seladang moeda, d. i. de jonge 

springer. Seladang beteekent op handen en voeten springen, 
moeda, de jonge, onervarene. 

Pong e 1 o n g 
- e 1 o n g. 

Pong e long-e long, Kerinting jang-jang, 

Ketapoek beloek-heloek, Mengarak winjuk sapi, 

Fit]ah telor sdh'xlji. 
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Dii wordt gezongen bij een spcl even als ons '/torentje, 

torentje bosschekruidwaarbij de vuisten van eenige kin 

deren op elkauder worden gezet. Bij hot laatste woord moot de 

on derate vuist er uit on bovouop gebragt worden. Vervolgens 

leggeii de kinderen hunne handen plat op elkauder en zingen 

daarbij : 

erameram pisang, Pisang masak sdbidji. 

Datang beri-beri. Menggong gong bawa lari. 

Bi j het laatste woo id gaan al de handen te gelijk in de 

hoogte. Vervolgens worden zij met de pinken aan elkauder ge 

liaakt, zoodat zij een kring vormen, wat angkei-angkei perioek 

genoemd wordt on daarbij dit gezongen: 

Angkei-angkei priuek, Prioek datang dari Djawa, 

Datang emak sitjaboek, Membawa ketam sdeikoer, 
Akue bembam api njala, Keretik keretoek gam-gam. 

Daarop worden alle handen losgelaten en gaan de spelers met 

de regterhand op het hoofd en de linkerhand onder den regter 
oksel zitten en zingen nu: 

A pa didjoendjoeng itoe? Talii asoe di boewang dibalik 

A pa dikilik? Pisang masak. boekit 

Minta sdbidji? Ambillah. 

Minta sdbidji lagi? Takoet marah nenek. 

Dim ana nenek? Dibalik apoeng. 

Apa diboewat dibalik apoeng ? Memboewat atap. 
Boewat apa atajj? Memboewat balei. 

Boewat apa balei? N'ikah sikatjoeng dengau sikue 

Bageima?ia boenji bedilnja? Ijing. 

Daarop laten alien den oksel kraken. Vervolgens leggen zij 
de eene hand op de mat en de andere op den sehouder en 

zingen: 

Senebang seneboe koewala sawah, lloedjan boenoet mandi 

katon. Siri/i lampin pinang poelri. Sinlak peloek tang art 

sdbelah. 

Bij dit laatste woord worden al de armen snel over de 

borst gekruist. Daarop worden de gekruiste armen door de 

twee tegen elkander gedrukte handen van een ander geslagen en 

gevraagd : 

Kotak apa ini? Kotak besi. Bolih lidak masoek? Bolih. 

Daarop wordt aan de ellebogen getrokken om de armen open 
te krijgeu en hiermede is het handspelletje, dat met Pong elong 

elong begint, geeindigd. 
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T j o k -1 j o k k e n d e r i n g. 

Tjok-tjok kindiriug, 

Radja sana radja sini, 
Kena apa batoe pending? 

Jang doedoek dilebing 
Berauak radja poetira. 

Ngong-ngong patjak Ming. 

Uoemilang goemelanling. 

Berdjoewal batoe pending. 
Kena gilang si Miriding, 
Berlaki-laki kiting, [ugan. 

Ambong koennjit, a?ubong bar a 

Ini menak, ini menak, ini menak 

ini ratoe, sdmalam lagi. 

Dit liedje, mij door deii datoek Ibrahim van Penjengatop 

gegeven, wordt door meisjes bij een manner spelen gezongen. 
Welk spel dit echter is ben ik nog niet te weten gekomen. 

Hajam tergemboel-gemboel. 

Hajam tergemboel-gemboel, 
Pelik saboenga miloer, 

Tibang liboe bitoeng, 
Indik radja loenang, 
Tikam loedjoeh giloeng, 
Berdjaga meneugok wajaug; 
Tabir sa'balik pin toe; 
Takoel dilimpa limbing, 

Minjak didalam piring, 
Banjak orang mingiring, 

Radja Amat radja melangsi, 
Kaki disdbilah kiri, 

Hajam tirkandoeng anak. 

Kirim sum a mak Andak. 

Bisandar dipo/wn pinang. 

Toenang lanang bodok. 

Malam tidak tidoer, 

Wajaug sa'balik dinding. 

Timang anak datoek. 

Limbing boewatan Sijain. 
Teboe didalam raga, 
Ad at dia radja 

Radja mhigadjak bertoekar kaki. 

Kaki disdbelah kanan. 

Giling-giling sapi, 
Dimana kiling mali? 

Berboeloe telinganja. 
Dihoeloe kampoeng tjina. 

Tah sikoe titah, Tinggiling di balik dapoer, 
Anak-dara hindak rniugidah, Koelili?ig tjehari kapoer. 

Dang lenduel tali ketjapi, Piroet kifmjang soeka hati. 

Timang-timang tiuggi, 
Belom toemboeh gigi, 

Najik tjoetjoer atap; 
Pandei batja kitab. 

Dang sintak, dang kisintoel} Tangan pandak dahi djindoeL 
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Timaug-timany tbtyyi, Najik para lahoe , 

Djatoeh terdjelepoet, Basah kajin badjoe. 
Uovenstaatide deuntjes woiden door do moeders gezongen als 

zij met liuime kinderen op den arm spelen. 
Malta lenggok bakau tjoendoeng, tih, tih. 

Mana lenggok djemalang boelang, tih, tih. 

Mana lenggok tjindei haloes, tih, tih. 

Wordt door de moeders gezongen om liet kind in slaap te krijgen. 

Tong-tong lodak Todak terkaloeng-katoeng, 
Bimana rnenengok boedak, Boedak mendjoeloeng djantoeng? 

Djantoeng siapa ini? Djantoeng toewan Djelanei. 

Djelanei mana? Merak mana? 

Djoeloeng-djoeloeng keladi, Keladi benoeanja. 
Soesoe emak adi Bagei boelan poerndmanja. 
Telak (ember au, Disandar batoe litjin. 
Memekik mendedau, Opah gelang dan tjinljin. 

Tong-tong alei, A lei koe-panggang sisik, 

Akoe toentoeng, akoe salei, A koe pengap da/am bilik. 

Dit deuntje wordt door een vader gezongen, terwijl hij zijn 
kind op zijne regt uitgestrekte beeuen heeft zitteu en deszelfs 

liandjes vasthoudende liet zoo op en neer laat wippen. Temberau 

is eene soort van boom, MendMau, hard huilen, schreijen. 
Dak-dak kambing; Kambing makan tjtipedak. 

Kajin tjompang tjamping Orang tidak hendak. 
Je soerakan orang. Si itoe tidak maloe, tidak dojan. 

Dit zingen de kinderen elkander toe om te plagen. 

Djoeng-djoeng kapal; Kapal dalang dari Benggala. 

Boenji gendang dari koeala: Patjak le-le-le goem. 
De laatste nitroep driemalen herhalen. Dit wordt door de 

kinderen gezongen als zij op een afgevallen palmblad zitten en 

zich verbeelden schuitje te varen. 

Namen van eenige kinderspelen. 

Serimban, een soort van bikkelspel, dat aldus gespeeld wordt: 

Eenige steentjes worden op de vlakke hand gelegd, dan in de 

hoogte geworpen en zooveel als mogelijk is op den rug der 
hand opgevangen. Al die daarop blijven liggen heeft men ge 
wonnen. Van deze neemt men dan een om, zooals bij het bik 

kelen, de anderen die verstrooid zijn, onder het opvangen van 

dien eenen op te rapen. 



01 TkANSHCKIl'TlU KN VKIITALI N(i 

Majln soedoek-Hoedoek. Eene hoeveolluud/<^fc-sclwlp(m wordt' 
over don grond gestrooid en dan door de spelers met een der 

gelijke sehelp een voor een opgclepeld. Die liet meesto opschept 
is de winner. 

Majin katak. Wordt, even als het vorige, met ̂̂ schelpen 

gespeeld. Deze worden op eene rei gelegd. Een daaronder is 

gevuld met slijk. De spelers moeten een voor een opnemen. Hij, die 

de met slijk gevulde treft, heeft verloren. Soms zet men er geld op. 

Sepak serandoeng. Wordt gespeeld door 8 kinderen, waarvan 

de eene vier op den rug van de andere vier zitten. Zij stellen 

zicli aldus in een vierkant en wisselen geregeld van plaats. 
(hidertusschen gooijen de gedragen wordenden, elk op hunue 

beurt, met een opgerolden doek naar een der anderen, die ge 

dragen worden. Vangt liij dien, dan mag hij blijven zitten; vangt 

hij hem niet, dan moet hij er af en zelf drager worden. Hij, 
die den doek tnsschen de twee en tienmalen achter elkander 

gevangen heeft, wordt ook zoovele malen op den rug zittende 

rondgedragen, dikelirikkan. 

Loempat tijoeng. Touwtje-springen in een koord, dat door 

twee in de rondte geslingerd wordt, even als bij ons. 

Majin ha jam. Wordt door twee groote partijen, elk van 

ongeveer dertig jongens gespeeld. Deze stellen zich tegenover 

elkander, waarop elke partij een uit haar midden kiest, die 

met een kajin saroeng overdekt wordt en voor kip moet spelcu. 
Beide kippen worden nu door iemand, die hen geleidt, in de 

opene ruimte tusschen de beide partijen gebragt. De leidsman 

van de kip der eene partij moet dan op het geluid van de 

stem af den naam trachten te weten te komen van de kip der 

audere partij. Daartoe laat hij hem kakelen. Krijgt hij dien te 

weten dan is de kip voor hem en hij vermeerdert er zijne bende 

mede. Krijgt hij hem niet te weten dan keeren beiden tot hunue 

partij terug en kiezen andere kippen. 

Majin limpoeng. Wordt gespeeld met een gladden, ronden 

steen, limpoeng geheeten, ter grootte van een mans vuist, 

waarmede men naar een stokje, dat in den grond. gestoken is 

en djih genoemd wordt, werpt. De spelers zitten daarbij op 
elkauders rug. Raakt de gooijer dan wordt hij aldus rondge 

dragen. Raakt hij niet dan moet hij er af en wordt op zijne 
beurt drager. Bovendien heeft men bij dit spel nog eene berekening. 

Majin pot ok. Zie de aanteekening op mijne Maleische spreek 
woorden n?, 157, 
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Mujiu gating. Tolspel. De tollen in Indie worden niet bij 
do punt, zooals bij ons, maar bij den kop opgewonden. Ook 
hebben de Maleijors geen drijftollen. 

Majiu /tangoes = Tjang-tjang sikoe rimbat. 

Majin menghljar-ngedjar. Krijgertje spelen. Zooals bij ons. 

Met liet volgende deuntje wordt onder de kinderen uitgeteld wie 
het wezen zal: Sama loewei, ketilir bantei, tjaboet meligei, 
seroenei bautei, kerenjoet tok ting. 

Tot zoover hetgeen ik over de Maleische spelen en kinder 

liedjes heb mede te deelen. Ook de Javanen hebben de hunne, 
die soms veel overeenkomst met de Maleische bezitten. Daar de 
aandacht tot nogtoe daarop niet is gevallen, geef ik hier wat 
ik er van te weten gekomen ben. Voor de juistheid van het 
Javaansch durf ik echter niet in te staan. 

Met het Maleische ping hilang komt overeen het Javaansche 

dj ember ett an, waarbij op de viugers van de opgehouden hand 
wordt uitgeteld de sjllaben van: 

Blek-blek salira, sapa dadija toekoeppa. 
1 

Het Maleische Pak-pak helang gelijkt veel op het Javaansche 

Boentoet-boenloettan loeweAnnjokot boentoette dewe, waarbij 
de kinderen elkander van achteren vasthoudende een kring vormen 
en zoo, onder het opdreunen van deze woorden, in de rondte 

draaijen. Van het grootje en de maagd komt er echter niets in. 

Pong elong-elong vindt men terug in het Javaansche entoeng 
entoeng; kembang galak, kembang gadoeng; ketjoeboeng tak 

ela-ela; toembak dawa oelessana\ ber-ber, mentjokka doewoer. 

En zoo is het Maleische angkei-angkei perijoek weer gelijk 
aan het Javaansche Oeter-oeter king, waarbij gezongen wordt: 

Oeter-oeter 
king, 

Tak olak ali ambing, 
Tak podi kala djengkar, 
Awar-awar, 

Pandjang setra, 
Lo dengkek ring ba/dta, 
Tak re re moeng, 

Tak re re goeng , 

Djengkowak angge-angge\ 

Anggenne kaki lebbe, 

1 Do a in con open cindlettergreop als de Gcldersehe ao in vaoder uit 

te spreken. Door <;ebrok aun de noodige gekroonde letters kan de trans 

criptio van het Javaansch niet zuivcr zijn. 
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Lebbe-lebbe digawe9 
Merang soengsang, 
Kedele lagi kembang, 

Ditjoeljoek rnanoek podang\ 
Kolang kaling 

Sapa wanni noembak muling 
Tak dock dock djer! 

Een aardig spel onder de Javanen is het aanzoek om een 

liuwelijk, dat door opgeschoten meisjes gespeeld en atoer-atoer 

genoemd wordt. Zij bezigen daarbij een tot een platten koek 

opgerolde en met een speld vastgestoken salendang, die door 
het voorste meisje op de platte, opgeheven hand gehouden en 

rondgedragen wordt. Een trein van anderen volgt, die als zij aan 
de plaats koinen, welke zij voor het huis der bruid houden, 
dit opdreunen: 

Aloer atoer iemendoer tampannana loe peres. Hikoe sapa, 
hikoe sapa kobjak-objak lawang djaba, kakang selo /ling donnok. 

Koela niki, aloerrannipoen kapitan dalem. endika rnelebel, 
endika melebel. Lawang kbri kanljing wesi. endika lenggah, 
endika lenggaA9 bali sidji toempang loro; endika moetjang, 
endika moetjang, soero/i koening djdmbe wdngen. 

Hierna begint bet weer van voren aan. 

Als de Javaansche kinderen twist met elkander hebben en 
weer vrede maken zingen ze elkander het volgende toe: 

Pring pring sdonting; Sidjotak njanding njanding, 
Woh9 wok, walangkoegambo/i, Sidjotak ngadjak waivoh. 
Ja toek, ja toek genloerra, Omah tjilik pagar bata. 

Een liedje, dat door hen op de bijen gezongen wordt, luidt 
aldus: 

Goewoekkan, goewoekkan, endjok endjokkan, 
v 
Adja gawa gawa kenne. Gawaha king pasar gede, 
Sing akeh doedoeMe tape. Soerak hapa ? soerak je ! 

En eindelijk dat, wat zij in de wachthuisjes op de rijstvelden 
roepen, is van dezen inhond: Soelah soelah manoek bondol, 

emprit peking adja Ijoetjoek tjoetjoek pari?me. Tjoetjoekken 
oelerre bake. Tjes, ploek ploekl Ijes, ploek ploek! Dit laatste 

is het antwoord van de vogels, waarvan tjes het geluid van den 

bondol- en ploek-ploek van den tjiploekkan vogel is. 
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